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Goed voor het geluk van cliënten, 
goed voor het werkplezier van medewerkers

Inzet op groei van competenties van cliënten waarmee zij zich in het dagelijks leven beter kunnen 
redden leidt tot zorgvraagvermindering. Groei in competenties is vaak groei in eigenwaarde, cliënten 
ervaren dat ze krachtiger in hun eigen leven komen te staan. Daarna willen zij zelf ook graag van 
betekenis zijn voor anderen.

Om dit te bereiken is het nodig in te zetten op een menslievende, geluksgerichte methodiek en 
een competentie-instrument voor medewerkers. Samen leidt dit tot werkdrukvermindering en 
kostenefficiëntie in de zorg. Deze aanpak kan dan ook een antwoord zijn op de vraag wat te doen aan 
een groeiend personeelstekort in de zorg.

Samengevat: Goed voor het geluk van cliënten, goed voor het werkplezier van medewerkers, 
zorgvraagvermindering en kostenbeheersing.
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Stichting IJsselmonde-Oost

Tot 2016 was Stichting IJsselmonde-Oost een or-
ganisatie in de luwte van de maatschappelijke ont-
wikkelingen. De medewerkers hadden een groot 
gevoel voor zorg. Zij vonden dat hun cliënten altijd 
op hen moesten kunnen rekenen. ‘Je bent en blijft 
hier veilig’, zo gaven medewerkers aan. De zorg-
sector verandert, maar de situatie bij IJsselmonde-
Oost is stabiel. ‘Daar hoeven ouders en verwanten 
niet aan te twijfelen.’
Ouders zeggen over deze periode dat die veiligheid 
er zeker was, maar dat mensen weinig werden uit-
gedaagd om te worden wie ze wilden zijn. Er was 
geen visie op ontwikkelingsgericht begeleiden, laat 
staan een ontwikkelingsmethodiek.

Wat ging eraan vooraf?

Dit was de situatie die ik aantrof toen ik medio 
2015 in dienst trad, zegt Jacko de Raad, bestuur-
der van Stichting IJsselmonde-Oost. De medewer-
kers waren gedreven warme zorg te bieden, maar 
konden met ontwikkelingsgerichte begeleiding 

niet erg uit de voeten. Ik wilde dat veranderen 
en hulp daarvoor kwam uit onverwachte hoek. 
Ten eerste waren het onze cliënten zelf, die via 
een tevredenheidsonderzoek aangaven dat ze door 
ons meer geprikkeld wilden worden. En bovendien 
werd de stichting op haar beurt geprikkeld door 
haar financier. Het zorgkantoor ging namelijk ster-
ker sturen op verbetering van kwaliteit.

In het verleden had ik kennis gemaakt met Gitty 
Scholten, de bevlogen eigenaar van Bureau Invra. 
Haar boodschap dat geluk en eigenwaarde door ta-
lentontwikkeling groeit, had mij al eerder geraakt. 
Maar toch was het nooit van samenwerking geko-
men.

Nu zag ik de kans schoon om talentontwikkeling 
van cliënt en medewerker binnen mijn nieuwe 
werkkring hand in hand te laten gaan.
Bijna alle medewerkers van IJsselmonde-Oost heb-
ben vanaf 2016 kennis gemaakt met ‘Op Eigen 
Benen’. Dat is de methodiek die nodig is voor het 
bereiken van een goed leerklimaat. Vervolgens zijn 
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Naast de positieve impact die Op Eigen Benen 
heeft op het geluksgevoel van mensen, is er ook een 

heel andere kant: Het programma van Bureau Invra 
werkt kosten-efficiëntie in de hand.

Wanneer wordt gewerkt aan duurzame zelfredzaam-
heid vergroting van kwetsbare mensen zal dat merk-
baar worden door verminderde inzet van personeel.
Zeker wanneer kwetsbare mensen dankzij de ontwik-
keling van het eigen talent ook van betekenis kunnen 
zijn voor andere mensen die hulp nodig hebben.

In die zin kunnen de producten van Bureau Invra wor-
den ingezet voor afschalen van professionele zorg in 
het sociaal domein of binnen de Wlz. Dit geldt ook 
voor projecten als ‘Buurt M/V of Buurtcirkels’, waar-
binnen ervaringsdeskundigen kunnen worden op-
geleid, zodat men minder afhankelijk wordt van 
professionele hulpverleners. Daarbij snijdt het 
mes aan twee kanten. Kwetsbare mensen hebben 
meer betekenis en minder professionals zijn no-
dig in de zorg.
IJsselmonde-Oost zal er in de komende jaren 
in ieder geval alles aan doen de werkdruk 
van het personeel te verminderen door te 

helpen de eigenwaarde en de competenties 

medewerkers ideeën aan de hand gedaan, het 
leren te begeleiden. En als laatste zijn een 
aantal medewerkers getraind om het meet-
instrument INVRA-Wonen te gebruiken, 
waarmee de leeropbrengst wordt vastge-
steld.
En leeropbrengst heeft het gehad! De pro-
fessionaliteit van de medewerkers is ver-
sterkt (zie wetenschappelijke onderbou-
wing) en de vaardigheden van cliënten 
van IJsselmonde-Oost zijn aantoonbaar 
gegroeid (zie de cijfers uit INVRA-Wonen). 
Maar het allerbelangrijkste is misschien 
nog wel dat dit alles een positief effect 
heeft gehad op de eigenwaarde en beteke-
nisgeving van iedereen die hierbij betrokken 
is geweest.
Immers: ‘Wat is het toch mooi om competen-
ties te bezitten, waarmee je voor anderen van 
betekenis kunt zijn.’
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van haar cliënten te vermeerderen en daarmee de 
zorgvraag te verminderen.

Dit SUCCES uit de praktijk, kan 
een aanpak zijn op het 
groeiend personeelstekort 
in de ZORG.

Daarnaast ervaren begeleiders de ontwikkelings-
gerichte attitude als verrijkend en versterkend. 
Iemand zorg verlenen is mooi maar iemand 
(deels) zijn autonomie teruggeven en zijn 
talenten versterken is veel mooier.
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Wat 
heeft een 

mens nodig voor een fijn en gelukkig bestaan? 
Vele filosofen en wetenschappers hebben zich hier 
jarenlang over gebogen. Uit diverse onderzoeken 
blijkt dat er 3 basisbehoeften zijn die ieder mens, 
waar ook ter wereld, los van vermogens, graag ver-
vuld ziet voor een gelukkig bestaan. Dat zijn:

1. Autonomie en zelfsturing, eigen regie voeren, 
zelf beslissingen nemen over je eigen leven.

2. Talent en competentie ontwikkeling, datgene 
doen waar je goed in bent, wat je in aanleg 
meegekregen hebt.

3. Zich verbonden voelen met anderen. Erbij ho-
ren en van betekenis zijn voor anderen.

De INVRA instrumenten dragen bij aan het vervul-

len van deze drie basisbehoeften door 
in te zetten op competentieontwikke-

ling en versterking van eigenwaarde. 
De instrumenten, waaronder INVRA-Wo-

nen, gaan uit van de competenties die ie-
mand heeft. Door competenties objectief te 

beoordelen leveren ze waarde voor betrokkene 
zelf én waarde voor de organisatie. Het in hun 
kracht zetten van mensen zorgt voor meer zelfre-
gie, zelfsturing maar vooral meer eigenwaarde en 
geluk. Onderzoek wijst uit dat gelukkige mensen 
minder zorg vragen en minder vaak ziek zijn.

Op Eigen Benen
Zet mensen in hun eigen kracht!

Bureau Invra ontwikkelde de leermethodiek ‘Op 
Eigen Benen’. Uitgangspunten voor deze methode 
zijn; gelijkwaardigheid, respect, optimisme, hoop, 
vertrouwen en de erkenning van de eigenheid van 
ieder mens. De leermethode focust zich op aanwe-
zige krachten, aanleg en talenten. Het is een vorm 
van positieve psychologie waarbij de aandacht 
wordt gericht op de sterke kanten van de mens. 

De producten van Bureau Invra

Bureau Invra zet mensen in hun kracht met inzet van 
de methodiek Op Eigen Benen en bijbehorende 
INVRA instrumenten.
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Overzicht INVRA-WonenMaak mensen niet afhankelijk maar breng hun eigen in-
nerlijke drive op gang waarmee zij zichzelf gaan helpen. 
Op Eigen Benen doet dit door mensen inzicht te geven 
in eigen aanwezige competenties en door competen-
ties, op een specifieke manier, aan te leren en daarbij 
vooral aan te sluiten bij hun natuurlijke aanleg.

INVRA-Wonen
Voor het voeren van een zelfstandig bestaan.

Voor INVRA-Wonen zijn competenties opgenomen, 
die de meeste Nederlandse volwassenen gebruiken 
voor het voeren van een zelfstandig bestaan. Uit 
empirisch onderzoek zijn 114 competenties gese-
lecteerd in vijf categorieën. Als zesde is er de ca-
tegorie Eigenwaarde, deze categorie is gericht op 
eigenschappen die te maken hebben met zelfkennis 
en eigenwaarde. Het besef en de ontwikkeling van 
deze eigenschappen zijn erg belangrijk voor zelfstu-
ring en draagkracht.

Twee en een half jaar na de invoering van de metho-
diek en instrumenten bij IJsselmonde-Oost is middels 
interview en objectieve metingen in kaart gebracht wat 
de opbrengsten en resultaten zijn.
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Uit de laatste groep medewerkers 
spraken wij een enthousiaste 
Danielle over haar ervarin-
gen met Op Eigen Benen.
‘Ik kon geweldig genie-
ten van de verzorging 
van bewoners met EMB 
(ernstige meervoudige 
beperking). De aangekon-
digde veranderingen zag ik 
(begrijpelijk) helemaal niet zitten 
en achtte dit ook niet van toepassing op de cliënten 
waar ik mee werkte.’ Toch kwam ook Danielle in een 
stroom van nieuwe ontwikkelingen. Zorgen vóór 
werd ontwikkelingsgericht werken. Danielle geeft 
aan dat zijzelf misschien wel de grootste ontwikke-
ling heeft doorgemaakt. ‘Het is belangrijk dat je zelf 
ook je beeld bijstelt, je moet het ook wìllen zien. Bij 

de cliënten waar ik mee werk gaat het niet om groeien 
naar zelfstandig wonen maar om hele kleine, maar o 

zo belangrijke, stapjes. Zo zijn er cliënten die nu hun 
eigen eten opscheppen, je ziet ze glunderen, dat is nu 

mijn nieuwe genieten. Ook zie ik dat ze elkaar aansporen 
om dingen zelf te doen ook dat is zó leuk! Het lijkt alsof er 

een nieuw soort geluk bij deze bewoners binnen stroomt.’

De Transformatie

Medewerkers

Voor de introductie van Op Eigen Benen en 
INVRA werden twee studiemiddagen georga-
niseerd. In die studiedagen werd kort kennis 
gemaakt met de visie waarop Op Eigen Benen 
is gebaseerd en een korte introductie van de 
INVRA instrumenten. Daarna konden men-
sen die enthousiast waren zich opgeven voor 
een workshop. Er ontstonden in die tijd drie 
groepen medewerkers. Een groep enthou-
siaste medewerkers die stonden te juichen 
bij de invoering van deze methodiek. Een 
groep die niet onwelwillend was maar ze-
ker niet stond te juichen, ze wilden het 
wel even aanzien. En een groep die het 
moeilijk vond een nieuwe werkwijze te 
adopteren, omdat zij aan hun zorgen-
de werkwijze gehecht waren geraakt.
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Maurice: ‘Er is een groot verschil met het werken 
van voorheen. Toen was het vooral werken op je 
gevoel, ieder werkte (met de beste bedoelingen) op 
zijn eigen manier. Nu is er een duidelijke structuur, 
een vastere lijn van ‘waar wil je naar toe’ (door de 
doelen die er uit INVRA komen). Dat brengt rust 
en zekerheid, zowel bij de cliënt als bij de collega’s. 
Er was onzekerheid door het ontbreken van een 
richtlijn. Nu is er voor iedereen dezelfde lijn en dat 
geeft rust.’

Nelleke was razend enthousiast over deze aanpak: 
Het eerste gesprek over INVRA en Op Eigen Benen 
was een soort ‘thuiskomen’ voor mij, hier had ik 
altijd al naar verlangd. Ik werd benaderd voor de 
coördinatie van de gehele omslag. Ik heb toen ge-
zegd: ‘Oké, ik wil dit doen maar dan gaan we het 
gelijk héél goed en grondig aanpakken. Het moet 
goed worden geïntroduceerd, we gaan het tot in de 

vezels laten doordringen.’ Ik was mega gedreven, 
wat een kans! Voor de implementatie is zo’n inter-
ne primus inter pares een belangrijk voordeel.

Wat te doen stond was een omslag in denken en 
handelen bij de medewerkers te realiseren. Van 
een zorggerichte attitude naar een ontwikkelings-
gerichte attitude. Dat begon bij bewust maken van 
een nieuwe visie een nieuw inzicht. Daarnaast 
werden concrete handvatten geboden en tech-

nieken geoefend. Er werden daarvoor workshops 
georganiseerd voor de eerste groep enthousiaste 
medewerkers. Die medewerkers gingen er gelijk 
mee aan de slag maar waren soms ook nog hande-
lingsverlegen. Zeker in het begin kwam Nelleke re-
gelmatig bij teams om handvatten te bieden maar 
ook om aan te zetten tot verantwoorde risico’s. 
Medewerkers waren vooral in het begin erg risi-

Wat te doen stond was een omslag in denken en handelen bij de 
medewerkers te realiseren. Van een zorggerichte attitude naar een 
ontwikkelingsgerichte attitude.
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De cijfers

In het instrument INVRA-Wonen zit ook een manage-
mentmodule. Samen met de organisatie kunnen, met 
behulp van deze module, grotere groepen deelne-
mers gevolg worden in hun groei.

Er worden 92 mensen van IJsselmonde-Oost ge-
volgd met INVRA-Wonen.

Leeftijd opbouw: 40 personen zijn tussen 20 en 50 
jaar en 52 personen zijn boven de 50 jaar.

Alle personen uit de onderzoeksgroep zijn gegroeid!

Op INVRA-Wonen zijn met de module percentages 
te berekenen die iets zeggen over de mate waarin 

iemand zich met zijn zelfredzaamheid competenties 
redt in een zelfstandig bestaan. Volwassenen die een 

zelfstandig bestaan leiden scoren gemiddeld 80 à 90% 
zelfredzaamheid competenties op de totale INVRA-Wo-

nen lijst.

Kinderen van ca. 10 jaar die nog thuis wonen bij hun ou-
ders scoren gemiddeld 30% zelfredzaamheid competenties 

comijdend ingesteld, er mochten geen 
fouten gemaakt worden, deze werden 
door begeleiders voorkomen. Er volgden 
daarover vele intensieve gesprekken.
Daarnaast werd een projectgroep ingesteld 
van getrainde, gecertificeerde mensen, die 
een soort coaching on the job gingen doen. 
In de projectgroep zelf werd vooral casuïstiek 
ingebracht, pure praktijkvoorbeelden bespre-
ken, doorzagen en tot oplossingen komen!

Inmiddels is de coördinatie van de implemen-
tatie bij twee personen neergelegd. Twee per-
sonen die Op Eigen Benen in hart en ziel in 
zich dragen. Zij zijn ook duidelijk sparring-
partners van elkaar.

Nu ruim twee en een half jaar na de eerste 
studiedag is de transformatie nog niet vol-
ledig voltooid, het hele groeiproces gaat 
ook met ups en downs. Toch wordt de 
transformatie overal gezien en gevoeld. 
Op de vraag waar de organisatie zich 
bevindt op een schaal van nul tot tien 
wordt inmiddels een zeven ervaren.
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op de INVRA-Wonen 
lijst. Naarmate een kind 
ouder wordt groeien de zelfred-
zaamheid competenties mee.

Totale groep van IJsselmonde-Oost scoort bij aan-
vang (in een nulmeting) 52% aan zelfredzaamheid 
competenties. Een meting na twee en een half jaar 
laat 60% zelfredzaamheid competenties zien, dat is 
een toename van 8%. Dit is een significante groei, 
een groei die zo groot is dat het niet door toeval of 
leeftijdsgroei veroorzaakt kan worden!

Eigenwaarde is bij aanvang 57% en na 2,5 jaar 
67% dat is een toename van 10% = significant.

Nb. Opvallend is de zeer geringe groei op huis-
houdelijke competenties bij de totale groep. Bij na-
vraag komt aan het licht dat IJsselmonde-Oost nog 
beschikt over een onaangepaste huishoudelijke 
dienst. In deze situatie hebben de deelnemers geen 

huishoudelijke competenties nodig. Een punt van 
aandacht voor verdere doorgroei! Het is overigens 
een mooie illustratie van: ‘Competenties die niet 
worden aangesproken, groeien niet’.

Een nog sterkere groei ten opzichte van de totale 
groep zien we op locaties met rust onder het per-
soneel (geen wisselingen), een eenduidige attitude 
van iedereen en duidelijke doelstellingen. De be-
woners kregen daar alle ruimte en stimulans om 
te groeien. Ook werd creatief omgegaan met ‘on-
mogelijkheden’. Opvallend is daar ook de enorme 
groei in eigenwaarde bij een groep, licht verstan-
delijk beperkte mensen, die meestal uitblinken in 
een lage eigenwaarde. En juist die groep groeit van 
57% naar 72% eigenwaarde.

Competentieontwikkeling leidt tot 
zorgvraagvermindering én kostenbeheersing!
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Cliënt interviews

Bianca

Bianca is een goedlach-
se, vrolijke vrouw van 
58 jaar. Bianca heeft 
verstandelijke beper-
kingen. Bianca heeft tot 
haar 48e jaar thuis ge-
woond bij moeder. Na de 
afronding van de VSO-school 
gaat ze vanaf haar 25e overdag naar 
het dagcentrum. In 1982 is haar opa bij een brand 

in hun huis omgekomen en voor Bianca is dat nog 
steeds traumatisch.

Als haar moeder overlijdt in 2008 wordt Bianca ge-
plaatst in de woonvoorziening van Stichting IJssel-
monde-Oost. Als twee en een half jaar geleden met 
Op Eigen Benen en INVRA gewerkt gaat worden 

Het belangrijkste element: Hoe ervaren cliënten deze 
beweging?

In onderstaand betoog staan een aantal interviews met cliënten over de veranderende 
werkwijze en aanpak met betrekking tot de methodiek Op Eigen Benen.

Ze heeft het gevoel dat ze weer 
(opnieuw) de baas is geworden 
over haar eigen leven.
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vindt Bianca dat een hele fijne verandering. De lei-
ding is heel anders geworden! Ze heeft het gevoel 
dat ze weer (opnieuw) de baas is geworden over 
haar eigen leven. Bianca vindt het fijn om dingen 
te leren maar ook om van betekenis te zijn voor 
anderen. Bianca heeft een vriend en haar droom is 
ooit met deze vriend samen te wonen!
Bianca maakt in twee en een half jaar tijd een 
enorme competentie groei door!

Nulmeting : 23% competenties
Na 2,5 jaar : 49% competenties
Eigenwaarde : 41% gegroeid naar 76%

Mandy

Mandy is 27 jaar en 
wil graag doorgroeien 
naar een zelfstandig be-
staan. De eerste INVRA-
Wonen afname vond ze 
héél spannend. Nu vindt 
ze het juist leuk om weer te 
zien hoe veel ze is gegroeid. ‘Ik 
vind het leven nu veel leuker. Heb ik zin in chocola, 

ga ik chocola halen! Ik fiets nu zelfstandig naar 
mijn werk daar ben ik heel trots op. Ik vind het 
heerlijk dat ik gewoon op eigen benen kan gaan 
staan en dat niemand mij regels komt voorlezen. 
Dat ik zelf bepaal zonder dat iemand zegt, zó moet 
je het doen! Mijn droom: dat ik straks op mijzelf 
woon, zonder begeleiding in een eigen huisje, zelf 
wassen en koken en dat ik iedere dag vers brood 
heb als ik daar zin in heb.’ 

Nulmeting Mandy  : 55% competenties
Na 2,5 jaar   : 59% competenties
Eigenwaarde   : 41% gegroeid naar 59%

‘Ik vind het heerlijk dat ik 
gewoon op eigen benen kan 
gaan staan en dat niemand mij 
regels komt voorlezen. Dat ik 
zelf bepaal zonder dat iemand 
zegt, zó moet je het doen!’
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Hennie

We spreken in juli 2018 
met Hennie geboren in 
1958 nu 60 jaar oud. 
Hennie heeft een lichte 
verstandelijke beper-
king. Hennie woonde tot 
haar 40e gewoon thuis, ze 
had een fijn leven met lieve ou-
ders, haar moeder heeft haar in die tijd veel ge-
leerd, vooral koken.
Toen ze 40 jaar was overleden haar ouders vlak na 
elkaar en Hennie stond er alleen voor. Een nicht 

hielp haar met plaatsing in de woonvoorziening 
van IJsselmonde-Oost. Toen begonnen er jaren 
waarin Hennie nare ervaringen opdeed met mede-
bewoners. Ze had erg veel last van het groepswo-

nen, altijd rekening houden met mensen die ze niet 
kende, ook kreeg ze te maken met drugsgebruik, 
ze werd lastig gevallen en er was vaak ruzie. Ik had 
altijd maar één verlangen; ‘hoe kom ik hier uit?’

Toen IJsselmonde-Oost in 2016 besloot te gaan 
werken met producten van Bureau Invra, begon 
voor Hennie een nieuw tijdperk. Hennie vertelde 
dat in die tijd ‘het licht aan ging in haar leven’. 
Hennie woont nu op zichzelf en is heel gelukkig: 
‘En dan kom ik thuis en dan ben ik alleen, ik hoef 
niets, ik hoef met niemand rekening te houden, ik 
kies mijn eigen eten en ook wannéér ik wil eten 
en als ik eerst even wil gaan liggen omdat ik moe 
van mijn werk kom dan doe ik dat... echt ZALIG!’ 

We vroegen haar heb je nog dromen? Waarop ze 
antwoordde: ‘Daar leef ik nu in, dit is mijn droom!’ 
Hennie krijgt nu nog enkele uurtjes per week on-

‘...ik kies mijn eigen eten en ook wannéér ik wil eten en als ik eerst 
even wil gaan liggen omdat ik moe van mijn werk kom dan doe ik 
dat... echt ZALIG!’
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dersteuning op geldzaken. Trots vertelt ze dat ze al 
wel een eigen pinpas heeft!

Nulmeting  : 48% competenties
Na 2,5 jaar  : 60% competenties
Eigenwaarde  : 65% gegroeid naar 82%

Ook spreken wij enkele verwanten

Een vader: ‘Vooruitgang is merkbaar. René belt 
véél minder, is rustiger en minder mopperig. Ja 
zeker, dat merken wij heel goed! Voorheen was 
er veel onduidelijkheid in alles. René werd daar 
onrustig van en deed dagelijks, vaak meerdere 
keren, een beroep op ons. Nu is alles veel dui-
delijker. De structuur is anders. Hij weet wat er 
gebeurt en vooral wat er gáát gebeuren. Heel 
soms is er een vervanger en dan is René weer 
onrustig. Dan gaat hij weer bellen.’

Een zus: ‘Ik vind in principe Op Eigen Benen 
een mooie methode maar niet voor mijn broer, 
hij wordt structureel overschat. Belangrijk is ook 
verwanten te betrekken in zo’n grote verandering, 
dat voorkomt een heleboel weerstand.

Menslievend, 
geluksgericht werken 

loont!

De methodiek Op Eigen Benen is een menslie-
vende, geluksgerichte manier van werken. Zo zal 
iemand die menslievend behandeld wordt ervaren 
dat hij op jou kan rekenen, dat jij hem de moeite 
waard vindt en vertrouwen in hem hebt. Dit geeft 
hem een gevoel van veiligheid, jij vormt een veilige 
basis voor de ander. Hierdoor zal hij vertrouwen 
krijgen in de omgeving én in zichzelf waardoor hij, 
vanuit die veilige basis, de omgeving durft te gaan 
ontdekken en nieuwe dingen durft te proberen. 
De ander zal daardoor in staat zijn nieuwe vaar-
digheden te oefenen en zichzelf verder te ontwik-
kelen. Iemand die sensitief responsieve reacties 
ontvangt van begeleiders of coaches zal veer-
kracht ontwikkelen. Iemand die veerkrachtig is, 
heeft doorzettingsvermogen en flexibiliteit om 
problemen op te lossen en is in staat zich aan 
te passen aan nieuwe situaties. De ander zal 
hierdoor beter met stress om kunnen gaan. 
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Tegelijkertijd zal de ander, vanuit dat 
zich goed en geaccepteerd voelen, 
ook inlevingsvermogen ontwik-
kelen. Hierdoor zal de ander pro-
beren anderen te begrijpen en te 
helpen. Vanuit deze veronder-
stelling en ervaring is de metho-
diek Op Eigen Benen ontwikkeld.

Wetenschappelijk 
bewezen

In februari 2018 gaan twee studen-
ten Orthopedagogiek van de Erasmus 

Universiteit te Rotterdam deze veron-
derstelling onderzoeken om deze ver-

onderstelling zo mogelijk te voorzien van 
wetenschappelijk bewijs. In een studie is het 

verband onderzocht tussen de sensitieve res-
ponsiviteit, de mate waarin menslievend en ge-

voelsmatig door begeleiders wordt gereageerd en 
de competentieontwikkeling van cliënten met een 

verstandelijke beperking. Dit bij de implementatie van 



19

een ontwikkelingsgerichte methodiek. In deze stu-
die is gekeken naar een specifieke ontwikkelings-
gerichte methodiek, namelijk de INVRA instru-
menten met de methodiek ‘Op Eigen Benen’. Deze 
methodiek is onder anderen gebaseerd op de zone 
van de naaste ontwikkeling (Vygotsky en Feuer-
stein 1934-1980).

Huidig onderzoek heeft een longitudinaal design 
met twee meetmomenten. Aan het onderzoek heb-
ben 15 cliënten en 10 begeleiders deelgenomen. 
De sensitieve responsiviteit is met behulp van een 
observatie instrument in kaart gebracht. De com-
petentieontwikkeling van de cliënten is gemeten 
met behulp van een vragenlijst INVRA-Wonen. 
Uit de statistische analyses blijkt dat de sensitieve 
responsiviteit van de begeleider een significante 
voorspeller is voor de competentieontwikkeling 
van cliënten met een verstandelijke beperking. 
Ook wanneer wordt gecontroleerd voor de demo-
grafische variabelen van de cliënten en de begelei-
ders is de sensitieve responsiviteit een significante 
voorspeller. Het is daarom van belang dat begelei-
ders een hoge mate van sensitieve responsiviteit 
vertonen tijdens de interactie met cliënten met 

een verstandelijke beperking. Dit draagt immers 
positief bij aan de competentieontwikkeling en 
zelfstandigheidbevordering van cliënten met een 
verstandelijke beperking.

Wij zijn heel blij met deze onafhankelijk geconsta-
teerde conclusie. Wil je dit als organisatie berei-
ken betekent het echter wel eerst investeren. Het 
begint bij het vaststellen van je visie en vervolgens 
het samen aangaan van een missie. Een missie 
die je iedereen, ongeacht zijn of haar vermogens, 
een leven in ontwikkeling en eigen regie gunt. Dat 
betekent als organisatie dat je kiest, meebeweegt, 
stappen onderneemt. Betrek het zorgkantoor in 
zo’n transformatie, geef je begeleiders trainingen, 
laat ze technieken ontwikkelen, nodig uit, biedt 
ruimte.

Organisaties kunnen begeleiders trainen in het 
tonen van een hoge mate van sensitieve responsi-
viteit. Daarnaast kunnen organisaties tijdens sol-
licitaties inschatten of potentiële begeleiders een 
hoge mate van sensitieve responsiviteit vertonen. 
Wanneer dit niet het geval is, kunnen ook de po-
tentiële begeleiders hierin getraind worden.



Ieder mens is het mooist in zijn eigen kracht!
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